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Adviesnota raad

Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost
Beslispunten
1. Toestemming te verlenen aan het college voor het treffen van de (technisch)
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
Inleiding
De huidige Gemeenschappelijke Regeling VRBZO is van 2014. In de tussentijd zijn er
een aantal dingen veranderd. Dit is de aanleiding voor het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen. De belangrijkste
verandering is de overgang van de ambulancevoorziening naar de GGD. Verder gaat
het vooral om technische en tekstuele wijzigingen.
Het college stemt in met deze wijzigingen, en vraagt toestemming aan de raad.
Beoogd effect
Binnen de veiligheidsregio samenwerken met een actuele juridische basis. Deze
juridische basis is de gemeenschappelijke regeling.
Argumenten
1.1 De aanpassingen zijn technisch van aard
Met deze wijzigingen stelt de Veiligheidsregio geen grote wijzigingen voor. De
wijzigingen zijn technisch. Het gaat om de volgende wijzigingen:
 De ambulancevoorziening voor de regio was formeel aangewezen aan de
Veiligheidsregio. Wel werd deze uitgevoerd door de GGD. Vanaf 2021 is de
wet ambulancezorgvoorzieningen gewijzigd. De ambulancevoorziening is
nu helemaal bij de GGD ondergebracht;
 De meldkamer is geen onderdeel meer van de Veiligheidsregio. Dit is ook
een gevolg van een wetswijziging. De meldkamers zijn nu bovenregionaal
georganiseerd;
 Net als bij gemeenten is de rechtspositie van de medewerkers van de
Veiligheidsregio gewijzigd. Dit is vanwege de Wet Normalisering
Rechtspositie Ambtenaren;
 Op het gebied van Archiefwetgeving zijn formuleringen aangepast;
 Verder zijn er tekstuele wijzigingen. Hiermee worden artikelen scherper
geformuleerd. Ook heeft de Veiligheidsregio gesproken met andere
Veiligheidsregio’s over de gemeenschappelijke regeling. En hieruit kwamen
ook verbeteringen naar voren.

Verder verwijzen we naar de bijlage 1, dit is de concept nieuwe
gemeenschappelijke regeling. En naar bijlage 2. Dit is de was-wordt lijst met alle
aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling.
1.2 Het college heeft toestemming nodig van de raad
Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen de colleges de
gemeenschappelijke regeling wijzigen. En volgens dezelfde wet hebben de colleges
daarvoor toestemming nodig van de raden. Volgens de wet kan de raad de
toestemming alleen onthouden als de wijziging in strijd is met het recht of het
algemeen belang.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 De Wet gemeenschappelijke regelingen gaat nog wijzigen
Het Rijk gaat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) nog wijzigen. Deze
wijziging is op het moment van dit voorstel nog niet afgerond. Waarschijnlijk
wordt de wijziging door het Rijk in het najaar afgerond.
Na de afronding door het Rijk hebben de gemeenschappelijke regelingen 2 jaar
tijd om zich aan te passen naar de wet.
Het bestuur heeft de keuze gemaakt om niet (langer) te wachten op de
besluitvorming over de Wgr en daar ook niet op vooruit te lopen.
De wijziging van de Wgr heeft hoogstwaarschijnlijk ook consequenties voor de
drie andere regiobrede Gemeenschappelijke Regelingen (GGD,
Omgevingsdienst en MRE). Deze consequenties pakken we regiobreed gezamenlijk
op. Dit betekent dat er waarschijnlijk in 2023 een wijziging komt voor de 4
regiobrede gemeenschappelijke regelingen.

Financiën
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Communicatie en samenspraak
Over deze toestemming wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke website en via
de gemeentepagina's in Veldhovens weekblad.
Uitvoering / planning
Na de besluitvorming in uw raad, informeert het college het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio.
Bijlagen
- Concept GR VRBZO 2022 met toelichting
- Was-wordt overzicht GR VRBZO
- Raadsbesluit 21.094 / 21bs00096
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Alle fracties spreken hun instemming uit en zodoende kan dit agendapunt als
hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober 2021.
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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